
VIII. Lista planowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Główne projekty/ przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Obszar 
rewitalizacji 
(nr/nazwa) 

Przedsięwzięcie 
(nr, nazwa) 

Projekt (nr, 
nazwa) 

Typ 
projektu 

Opis projektu 

Podmiot/y 
realizujący/e 

projekt 

Zakres realizowanych 
zadań 

Lokalizacja 
(miejsce 

przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szacowana 
wartość 

projektu (zł) 

Prognozowane 
rezultaty 

Sposób oceny 
i zmierzenia 

rezultatów w 
odniesieniu 

do celów 
rewitalizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jednostka nr 
4 
„Sródmieście” 

CEL REWITALIZACJI I: Wzrost integracji społecznej i zawodowej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu   

Kierunki działań:  
Zmiana postaw mieszkańców, instytucji oraz organizacji – otwarcie na współpracę i rozwój inicjatywy wśród osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Aktywizacja zawodowa i edukacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

1.Działania na 
rzecz włączenia 
społecznego 
osób 
zagrożonych 
ubóstwem i 
wykluczeniem 
społecznym 

Projekt 1. 
„Grudziądzka 
starówka to 
najlepsza 
miejscówka” 

S MOPR Grudziądz, 
PUP Grudziądz, 
CARITAS 
Grudziądz 

Działania projektowe :  
1)utworzenie Zespołu 
Koordynującego 
Współpracę,  w skład 
którego wchodzić będą  
decyzyjni reprezentanci 
beneficjenta, partnerzy 
projektu, zaproszeni do 
współpracy eksperci m. 
In. z dziedziny edukacji, 
przedstawiciele 
samorządu lokalnego 
oraz środowiska 
Lokalnej Grupy 
Działania (LGD); 
2)utworzenie Mobilnej 
Grupy Wsparcia, 
składającej się  
z praktyków 
zajmujących się 
problematyką 
społeczną, edukacyjną 
oraz rynku pracy; 
3)realizacja zadań ZKW i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.981.9444,50 Wskaźniki 
produktu:  
Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 
objętych 
wsparciem w 
programie [250 
osób]. 
Liczba osób z 
niepełno 
sprawnościami 
objętych 
wsparciem w 
programie [10 
osób]. 
Wskaźniki 
rezultatu: 
Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

Ewidencja 
uczestników 
projektu, 
dokumentacja 
projektowa. 



MGW; 
4)stworzenie klubu 
obszaru rewitalizacji, w 
którym będzie mieścić 
się klub seniora, miejsca 
warsztatowe (miejsca,  
w których uczestnicy 
będą mogli skorzystać z 
ogólnie dostępnych 
narzędzi, np. wiertarka, 
maszyna do szycia), 
kącik dla dzieci , i inne 
formy wspierające 
integrację społeczną, 
typu: psycholog, radca 
prawny). W przypadku 
zaistnienia  możliwości 
odbywać się będą 
również różnego typu 
zajęcia edukacyjne;        
5)rekrutacja 
uczestników projektu; 
6)doradztwo 
zawodowe, praca 
socjalna, Indywidualne 
Plany Działania (IPD), 
wsparcie 
psychologiczno – 
pedagogiczne; 
7)kierowanie UP na 
poszczególne formy 
wsparcia i realizacja     
wsparcia; 
8)Wsparcie modułowe 
(w zależności od IPD)  : 
-moduł 
prozatrudnieniowy 
(typu: szkolenia, roboty 
publiczne, doposażenia 
i wyposażenia 
stanowisk pracy, staże); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

społecznym, które 
uzyskały 
kwalifikacje po 
opuszczeniu 
programu - 25% 
Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 
poszukujących 
pracy po 
opuszczeniu 
programu - 35% 
Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 
pracujących po 
opuszczeniu 
programu (łącznie 
z pracującymi na 
własny rachunek)  
- 15% 
Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 
pracujących 6 
miesięcy po 
opuszczeniu 
programu (łącznie 
z pracującymi na 
własny rachunek) - 
15% 



-moduł integracji 
społecznej (typu: 
warsztaty, pomoc 
specjalistyczna w 
zakresie 
psychologicznym, 
prawnym  
i zdrowotnym, 
samopomocowe grupy 
wsparcia, wyjazdy 
rodzinne, festyny i 
spotkania integracyjne); 
-moduł kulturalno-
oświatowy (typu 
korepetycje dla dzieci, 
edukacja kulturalna, 
formy aktywności 
kulturalnej  
i fizycznej). 

Jednostka nr 
4 

CEL REWITALIZACJI I: Wzrost integracji społecznej i zawodowej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu   

 Kierunki działań: Zaangażowanie mieszkańców w działanie na rzecz otoczenia – wzrost poczucia odpowiedzialności za nie. 
 Aktywizacja lokalnych środowisk (grup formalnych i nieformalnych), instytucji i organizacji w działalność  na rzecz mieszkańców. 
 Zmiana postaw mieszkańców, instytucji oraz organizacji – otwarcie na współpracę i rozwój inicjatywy wśród osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 Zaangażowanie trzeciego sektora w działania aktywizujące i integrujące lokalną społeczność. 
Aktywizacja zawodowa i edukacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. Działania na 
rzecz włączenia 
społecznego 
osób 
zagrożonych 
ubóstwem i 
wykluczeniem 
społecznym 

Projekt 2. 
„Wsparcie dla 
rodzin i osób 
starszych” 

S Fundacja Pomimo 
Wszystko 
ul. Mieszka I 7D 
86-300Grudziądz 

Działania w ramach  
Klubu seniora: 
1. Zagospodarowanie 
czasu wolnego: 
-działalność kulturalna 
np. wyjścia do kina, 
teatru, kawiarni na 
koncert; 
- warsztaty 
rękodzielnicze, 
artystyczne; 
- organizowanie 
spotkań 
okolicznościowych, 
wieczorków z poezją i 
filmowych. 

ul. Spichrzowa 
33-35 
Grudziądz 

980.000,00 Wskaźniki 
produktu: 
Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 
objętych usługami 
społecznymi 
świadczonymi w 
interesie ogólnym 
w programie 200 
Liczba osób 
zagrożonych  
ubóstwem lub  
wykluczeniem 

Ewidencja 
uczestników 
projektu, 
dokumentacja 
projektowa. 



2. Działania edukacyjna 
np. nauka obsługi 
komputery oraz 
rozwiązań 
technologicznych 
upowszechnianych w 
ostatnich latach np. 
bankomaty, telefony 
smart fony. 
3. Działania 
prozdrowotne: 
edukacja zdrowotna np. 
dieta osób starszych , 
spotkania z lekarzami i 
rehabilitantem, 
indywidualne spotkania 
z psychologiem. 
Wsparcie dla rodzin: 
1.  Działania 
wspomagające rozwój i 
poprawę dostępu do 
usług wsparcia rodziny i 
pieczy zastępczej: 
- poradnictwo rodzinne, 
- utworzenie placówki 
w formie pracy 
podwórkowej 
realizowanej przez 
wychowawcę, 
- utworzenie koła 
zainteresowań. 

społecznym  
objętych usługami  
wspierania rodziny 
i pieczy  
zastępczej w 
programie 120 
Wskaźniki 
rezultatu: 
Liczba wspartych 
w programie 
miejsc świadczenia 
usług społecznych 
istniejących po 
zakończeniu 
projektu  1 
 

Jednostka nr 
4 

CEL REWITALIZACJI III: Ożywienie przestrzeni centrum miasta w oparciu o walory kulturowe i potrzeby użytkowników. 

Kierunki działań:  
Modernizacja i zachowanie historycznej zabudowy. 
Przebudowa, uporządkowanie i zagospodarowanie infrastruktury publicznej z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym osób o ograniczonej 
mobilności. 
Estetyzacja, adaptacja i zmiana funkcji przestrzeni publicznych. 

3. Rozwój 
infrastruktury 

Projekt 3. 
„Adaptacja 
pomieszczeń 
zabytkowych 

T Gmina-miasto 
Grudziądz 

Remont i adaptacja 
zdegradowanych 
Spichlerzy.  

ul. Spichrzowa 
33-35 
Grudziądz 

3.500.000,00 Wskaźniki 
produktu: 
Liczba wspartych 
obiektów 

Protokół 
odbioru 
końcowego, 
ewidencja 



spichlerzy przy                
ul. Spichrzowej 
33-35                         
w Grudziądzu 
na cele 
społeczne lub 
kulturalne” 
 

infrastruktury 
zlokalizowanych 
na 
rewitalizowanych 
obszarach 2  
Wskaźniki 
rezultatu: 
Liczba osób 
korzystających z 
rewitalizowanych 
obszarów bądź 
utworzonej/ 
rekultywowanej 
przestrzeni w 
miastach 300 

osób 
korzystających 
z obiektu. 

Jednostka nr 
4 

CEL REWITALIZACJI III: Ożywienie przestrzeni centrum miasta w oparciu o walory kulturowe i potrzeby użytkowników. 

Kierunki działań:  
Przebudowa, uporządkowanie i zagospodarowanie infrastruktury publicznej z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym osób o ograniczonej 
mobilności. 
Estetyzacja, adaptacja i zmiana funkcji przestrzeni publicznych. 

4. Rozwój 
infrastruktury 

Projekt 4. 
”Place zabaw 
inne niż 
wszystkie” 

T MORiW 
Grudziądz 

Zagospodarowanie 
terenów 
nadwiślańskich, 
uatrakcyjnienie miejsc 
spacerowych. 
Stworzenie miejsc dla 
odpoczynku dzieci, w 
tym niepełnosprawnych 
oraz dla dorosłych – 
postawienie urządzeń 
zabawowych 
integracyjnych oraz 
hamaków miejskich. 

Błonia 
Nadwiślańskie 
wzdłuż ul. 
Portowej (teren 
zielony wzdłuż 
ścieżki pieszo-
rowerowej od 
wodowskazu do 
kładki w 
Marinie). 

500.000,00 Wskaźniki 
produktu: 
Powierzchnia 
obszarów objętych 
rewitalizacją 1 
Wskaźniki 
rezultatu: 
Liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów 1000 

Protokół 
odbioru 
końcowego. 

Jednostka nr 
4 

CEL REWITALIZACJI III: Ożywienie przestrzeni centrum miasta w oparciu o walory kulturowe i potrzeby użytkowników. 

Kierunki działań:  
Przebudowa, uporządkowanie i zagospodarowanie infrastruktury publicznej z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym osób o ograniczonej 
mobilności. 

5. Rozwój 
infrastruktury 

Projekt 5. 
„Stworzenie 
klubu 

T Parafia p.w. 
Ducha Świętego 
w Grudziądzu 

Przeprowadzenie prac 
budowlanych i 
adaptacyjnych oraz 

Al. 23 stycznia 16 480.000,00 Wskaźniki 
produktu: 
Liczba wspartych 

Protokół 
odbioru 
końcowego, 



kulturalno-
integracyjnego 
Piwnica 
Spotkań 
„DUCH” w 
Grudziądzu 
poprzez 
przebudowę i 
adaptację 
zdegradowanej 
piwnicy.” 

zakup wyposażenia 
nieruchomości 
zabudowanej przy Al. 
23 Stycznia 16, 
 

obiektów 
infrastruktury 
zlokalizowanych 
na 
rewitalizowanych 
obszarach 2  
Wskaźniki 
rezultatu: 
Liczba osób 
korzystających z 
rewitalizowanych 
obszarów bądź 
utworzonej/ 
rekultywowanej 
przestrzeni w 
miastach 500 

ewidencja 
osób 
korzystających 
z obiektu. 

Jednostka nr 
4 

CEL REWITALIZACJI IV: Wzrost bezpieczeństwa i poprawa jakości życia użytkowników śródmieścia.  

Kierunki działań: Doświetlenie przestrzeni publicznych  i ich  monitoring. 

6. Rozwój 
infrastruktury 

Projekt 6. 
„Rozbudowa  
systemu 
miejskiego 
monitoringu 
wizyjnego” 

T Straż Miejska Projekt dotyczy 
rozbudowy systemu 
monitoringu w ramach 
którego 
zainstalowanych 
zostanie 15 punktów 
kamerowych 
składających się z 4 
kamer, z których 3 to 
kamery stacjonarne 
oraz 1 obrotowa. 
Dodatkowo utworzone 
zostanie stanowisko 
operatorskie składające 
się z jednostki 
centralnej, monitora, 
pulpitu sterowania, 
biurka i krzesła.  
 

Obszar 
rewitalizacji, 
Straż Miejska ul. 
Piłsudskiego 51 

350.000,00 Wskaźniki 
produktu: 
Powierzchnia 
obszarów objętych 
rewitalizacją 1 
Wskaźniki 
rezultatu: 
Liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów 20121 

Protokół 
odbioru 
końcowego. 

 

 



 

 

Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Obszar 
rewitalizacji 
(nr/nazwa) 

Lp. Typ 
przedsięwzięcia 

Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

1 2 3 4 

Jednostka 
nr 4 

CEL REWITALIZACJI III: Ożywienie przestrzeni centrum miasta w oparciu o walory kulturowe i potrzeby użytkowników. 

Kierunki działań:  
Przebudowa, uporządkowanie i zagospodarowanie infrastruktury publicznej z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym osób o ograniczonej 
mobilności. 

1. T Projekt „Modernizacja wnętrza kościoła św. Krzyża przy ul. Wybickiego 10/22 w Grudziądzu” 

Jednostka 
nr 4 

CEL REWITALIZACJI: III Ożywienie przestrzeni centrum miasta w oparciu o walory kulturowe i potrzeby użytkowników. 

Kierunki działań: Rozbudowa systemów informacji. 

2. T Projekt  „Nowoczesny przekaz informacyjny a działania oddolne na terenie obszaru rewitalizowanego (wyposażenie sal w szkołach w tablice 
interaktywne)” 

 


